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DATUM  30 mei 2022 

ONDERWERP  RV Toelating en beëdiging nieuwe raadsleden voor VVD en GBK                              

PORTEFEUILLEHOUDER  M. Bonsen-Lemmers 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen bestuur 

ZAAKNUMMER  ZK22001070 

DOCUMENTNUMMER  22.0002044 

AANLEIDING  Op 2 mei heeft de heer S. Meijn zijn ontslag als raadslid ingediend. De procedure voor 

opvolging is daarop opgestart. Door de benoeming van drie wethouders uit de raad zijn 

tevens drie andere vacatures ontstaan in de raad. Voor de fractie van VVD zijn er 

dientengevolge drie vacatures in de raad, voor de fractie van GBK één.  

 

De volgende personen op de lijst van de VVD die voor het raadslidmaatschap in aanmerking 

komen en hun benoeming hebben aanvaard zijn:  de heer J. van der Noordaa, de heer P.A. 

Wemer en de heer J.J. Stroomer. Voorgesteld wordt hen na onderzoek van de 

geloofsbrieven toe te laten tot lid van de gemeenteraad voor de fractie VVD. 

 

Mevrouw P.P.P Hoven is de volgende op de lijst die voor het raadslidmaatschap namens de 

GBK in aanmerking komt en haar benoeming heeft aanvaard. Voorgesteld wordt haar na 

onderzoek van de geloofsbrieven toe te laten tot lid van de gemeenteraad voor de fractie 

GBK. 

KADER  Kieswet en gemeentewet. 

WIJ STELLEN VOOR  1. De heer J. van der Noordaa toe te laten tot lid van de gemeenteraad voor de fractie VVD. 

2. De heer P.A. Wemer toe te laten tot lid van de gemeenteraad voor de fractie VVD. 

3. De heer J.J. Stroomer toe te laten tot lid van de gemeenteraad voor de fractie VVD. 

4. Mevrouw P.P.P. Hoven toe te laten tot lid van de gemeenteraad voor de fractie GBK.                                                               

                                                                                                                          

BEOOGD RESULTAAT  Met het toelaten van de nieuwe raadsleden wordt invulling gegeven aan de ontstane 

vacatures.                           

 

ONDERBOUWING  Geloofsbrievenonderzoek 

De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven onderzoekt de geloofsbrieven 

van de benoemde raadsleden. De commissie brengt verslag uit van het onderzoek naar de 

geloofsbrieven en doet daarbij een voorstel voor een besluit met betrekking tot het 

toelaten van benoemde raadsleden tot de raad. 
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Installatie en beëdiging 

Voordat de benoemde raadsleden hun functie kunnen uitoefenen wordt in handen van de 

voorzitter de volgende eed (verklaring en belofte) afgelegd:  

 

“Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot raadslid benoemd te worden, rechtstreeks noch 

middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven 

of beloofd.  

Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit raadslidmaatschap te doen of te laten, 

rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal 

aannemen.  

Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen 

en dat ik mijn plichten als raadslid naar eer en geweten zal nakomen en dat ik mijn 

plichten als raadslid naar eer en geweten zal vervullen.  

 

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat verklaar en beloof ik)”.  

 

Bij het afleggen van de eed steekt het raadslid de rechterhand omhoog met gestrekte en 

aaneengesloten wijs- en middelvinger. Voor het afleggen van de belofte is geen handeling 

vereist. 

 

 

 

 

Datum: 13 mei 2022 

 

Voorzitter van de gemeenteraad 

BIJLAGEN  1. Ontslagbrief van de heer S. Meijn, d.d. 2 mei 2022 

 


